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Lei CompLementar nº 168/2013

proCeSSo De reCrUtamento e SeLeÇÃo emerGenCiaL nº 09/2016

o Diretor presidente da FUnDaÇÃo De SaÚDe pÚBLiCa De SÃo SeBaS-
tiÃo - FSpSS, no uso de suas atribuições estatutárias, torna público para conheci-
mento dos interessados, que encontram-se abertas as inscrições para recrutamento e 
seleção externa ao (s) cargo (s) abaixo descrito (s), mediante condições e instruções 
estabelecidas neste processo seletivo, para contratação pelo período de 180 (cento 
e oitenta) dias, conforme previsto no artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 
168/2014, para cobertura de vagas não preenchidas com a realização do Concurso 
público FSpSS 01/2016.

cargo nº de vagas carga horária 
semanal Salário Benefícios

médico 
Clínico Geral / 
Generalista iii

2 40

r$ 8.211,00 
+ gratificação 
de até 70% do 

vencimento

CLt e convenção 
coletiva de trabalho 

1) requisitos para o cargo:
- ensino Superior Completo em medicina com especialização ou residência médica 
na área específica e registro no respectivo Conselho de Classe – Crm-Sp. 

1.1) as etapas do processo Seletivo serão assim realizadas:

Fase Data e horário previstos Local

entrega dos seguintes documentos
1) Curriculum digitado;
2) Comprovante de escolaridade
3) Comprovante de registro no Conse-
lho de Classe da categoria
4) Comprovante da anuidade de 2016
5) Comprovante de tempo de 
experiência (Carteira de trabalho / 
Contrato)
6) Comprovante de endereço
obs. para os itens 2, 3, 4, 5 e 6, apre-
sentar cópia e original para conferência 
ou cópia autenticada

18 de julho de 2016 a 22 
de julho de 2016, das 9h 
às 12h e das 13h às 16h.

Fundação de Saúde 
pública de São Sebastião 

– r. pref. mansueto 
pierotti, 391 – 2º piso – 
Centro – São Sebastião/

Sp. a/C Departamento de 
recursos Humanos.

avaliação dos candidatos e critério de 
desempate
os candidatos serão avaliados pela 
documentação apresentada, ficando 
estabelecido como critérios de classifi-
cação e desempate, nesta ordem:
1) maior tempo de experiência no 
cargo,  comprovada em Carteira de 
trabalho ou contrato;
2) maior proximidade da residência 
com a Unidade de Saúde a ser lotada, 
3) candidato (a) de maior idade

25/07/2016 Direção de atenção Básica

publicação do resultado no site da pre-
feitura municipal de São Sebastião 27/07/2016 Site: www.saosebastiao.

sp.gov.br

Convocação para entrega de documen-
tação descrita no item 2

os candidatos selecionados serão con-
vocados através do site da prefeitura 

municipal de São Sebastião

28/07/2016 Site: www.saosebastiao.
sp.gov.br

início das atividades imediato
Unidades de Saúde da 

Família de Juquehy ii e 
Barra do Una.

2) Documentação a ser apresentada
- cópia autenticada do rG;
- cópia autenticada do Diploma Universitário;
- cópia autenticada da carteira de identidade profissional;
- comprovante de anuidade 2016 do conselho de classe (Crm-Sp);
- cópia do CpF;
- original da Carteira de trabalho e previdência Social;
- cópia do título de eleitor;
- cópia do comprovante da última votação ou justificativa;
- cópia da Certidão de Casamento;
- cópia do piS;
- cópia do comprovante de residência;
- 1 foto 3x4;
- cópia do Certificado de reservista para candidatos do sexo masculino;
- antecedentes Criminais emitidos pela internet ou nas agências do poupa tempo;
- Certidão de Distribuição de processos Cíveis do poder Judiciário, emitida no 
Fórum do município de residência do candidato;
- cópia da certidão de nascimento de filhos com idade até 14 (quatorze) anos;
- cópia da carteira de vacinação de filhos com idade até 14 (quatorze) anos;
- comprovante de conta bancária (cópia da face do cartão).

3) Dos recursos:
3.1) o recursos a fatos extraordinários deverão ser feitos por escrito em 02 (duas) 
vias e protocolados no Departamento de recursos Humanos da Fundação de 
Saúde pública de São Sebastião – FSpSS, na rua pref. mansueto pierotti, 391 – 2º 
piso – Centro – São Sebastião/Sp, e estar devidamente fundamentado, constando o 

nome do candidato, a denominação do motivo do recurso, endereço e telefones para 
contato.
3.2) o prazo para interposição de recurso é de 24 (vinte e quatro) horas após a 
ocorrência do fato gerador.

4) Disposições Finais:
4.1) este processo de recrutamento e seleção não tem caráter de concurso público, 
segue normativas internas.
4.2) neste processo seletivo não haverá nenhum custo financeiro de inscrição para 
o candidato.
4.3) não será aceita a entrega de documentação fora dos prazos estabelecidos nas 
fases acima citadas.
4.4) a contratação será realizada por tempo determinado pelo regime CLt – Consti-
tuição das Leis trabalhistas, conforme previsto no art. 443 desta carta.
4.5) Será automaticamente excluído da seleção o candidato que:
4.5.1) apresentar-se após o horário ou data estabelecidos para cada fase do processo;
4.5.2) não apresentar os documentos solicitados nas fases do processo ou apresentá-
los em discordância com as exigências deste edital.

São Sebastião, 15 de julho de 2016.

antonio CarLoS niSoLi pereira Da SiLVa
Diretor presidente

FUnDaÇÃo De SaÚDe 
pÚBLiCa De SÃo SeBaStiÃo

eDitaL De CLaSSiFiCaÇÃo e ConVoCaÇÃo 
proCeSSo De reCrUtamento e SeLeÇÃo emerGenCiaL nº 07/2016

o Diretor presidente da FUnDaÇÃo De SaÚDe pÚBLiCa De SÃo SeBaS-
tiÃo, no uso de suas atribuições estatutárias, torna pública a lista de classificados 
para contratação pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto no 
artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2014, para substituição temporária de 
vaga médica considerando afastamento do profissional cedido à FSpSS, maurício 
montenegro nunes.

médico Clínico Geral / Generalista iii
Sergio Luiz Jeremias Junior

art. 1º - o candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: rua 
prefeito mansueto pierotti, 391, 2º piso, - Centro, no dia 18 (segunda-feira) de 
julho de 2016 das 09:00 às 16:00, impreterivelmente, para a entrega dos seguintes 
documentos: 

Cópia autenticada: 
a) Carteira de identidade – rG 
b) Diploma Universitário 
c) Carteira de identidade profissional 

original: 
d) Carteira de trabalho e previdência Social 

Cópia simples: 
e) CpF 
f ) piS/paSep 
g) Certificado de reservista (obrigatório para o sexo masculino) 
h) titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação 
i) Certidão de casamento 
j) Cartão de vacina do candidato 
k) Certidão de nascimento dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 
l) Cartão de vacina dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 
m) Comprovante da anuidade de 2016 do conselho de classe (Crm-Sp)
n) Comprovante de residência (conta telefone, extrato de cartão crédito ou bancário 
do mês vigente, contendo a data de emissão do correio do mês atual ou anterior) 
o) Comprovante de Conta Bancária – com número da agência e conta corrente 
(xerox da face  do cartão) 
p) Currículo atualizado 
q) 1 (uma) foto 3x4 colorida e atual 
r) antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do poupatempo 
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo poder Judiciário, ou 
protocolo de solicitação.

§ 1º - em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a entrega dos 
documentos poderá ser feita na mesma data, local e horário, por procurador, munido 
de instrumento de procuração particular com firma reconhecida com poderes espe-
cíficos para o presente ato. 

§ 2º – o não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente habilitado, 
no local, data e horário indicados, será considerada desistência do proCeSSo De 
reCrUtamento e SeLeÇÃo emerGenCiaL.

art. 2º - apenas realizarão os exames admissionais os candidatos que estiverem de 
posse da Guia de Solicitação de exames, a qual será concedida no ato de entrega de 
documentação. 

art. 3º - a Fundação de Saúde pública de São Sebastião – FSpSS esclarece que o 
candidato  que não atender a presente convocação, dentro dos prazos determinados 
será  automaticamente eLiminaDo do proCeSSo De reCrUtamento e 
SeLeÇÃo emerGenCiaL.

art. 4º - os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão orientados e 
resolvidos pela Fundação de Saúde pública de São Sebastião – FSpSS. 

São Sebastião, 15 de julho de 2016.

antonio CarLoS niSoLi pereira Da SiLVa
Diretor presidente - Fundação de Saúde pública de São Sebastião

FUnDaÇÃo De SaÚDe 
pÚBLiCa De SÃo SeBaStiÃo

eDitaL De CLaSSiFiCaÇÃo e ConVoCaÇÃo 
proCeSSo De reCrUtamento e SeLeÇÃo emerGenCiaL nº 08/2016

o Diretor presidente da FUnDaÇÃo De SaÚDe pÚBLiCa De SÃo SeBaS-
tiÃo, no uso de suas atribuições estatutárias, torna pública a lista de classificados 
para contratação pelo período de 140 (cento e quarenta) dias, conforme previsto no 
artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2014, para substituição temporária da 
vaga de recepcionista considerando afastamento médico da empregada maria neli 
Cordeiro nogueira. 

recepcionista
elisabeth Dainese

art. 1º - o candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: rua 
prefeito mansueto pierotti, 391, 2º piso, - Centro, no dia 18 (segunda-feira) de 
julho de 2016 das 09:00 às 16:00, impreterivelmente, para a entrega dos seguintes 
documentos: 

Cópia autenticada: 
a) Carteira de identidade – rG 
b) Diploma Universitário 
c) Carteira de identidade profissional 

original: 
d) Carteira de trabalho e previdência Social 

Cópia simples: 
e) CpF 
f ) piS/paSep 
g) Certificado de reservista (obrigatório para o sexo masculino) 
h) titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação 
i) Certidão de casamento 
j) Cartão de vacina do candidato 
k) Certidão de nascimento dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 
l) Cartão de vacina dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 
m) Comprovante da anuidade de 2016 do conselho de classe (Crm-Sp, Coren-
Sp, Cro-Sp, etc)
n) Comprovante de residência (conta telefone, extrato de cartão crédito ou bancário 
do mês vigente, contendo a data de emissão do correio do mês atual ou anterior) 
o) Comprovante de Conta Bancária – com número da agência e conta corrente 
(xerox da face  do cartão) 
p) Currículo atualizado 
q) 1 (uma) foto 3x4 colorida e atual 
r) antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do poupatempo 
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo poder Judiciário, ou 
protocolo de solicitação.

§ 1º - em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a entrega dos 
documentos poderá ser feita na mesma data, local e horário, por procurador, munido 
de instrumento de procuração particular com firma reconhecida com poderes espe-
cíficos para o presente ato. 

§ 2º – o não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente habilitado, 
no local, data e horário indicados, será considerada desistência do proCeSSo De 
reCrUtamento e SeLeÇÃo emerGenCiaL.

art. 2º - apenas realizarão os exames admissionais os candidatos que estiverem de 
posse da Guia de Solicitação de exames, a qual será concedida no ato de entrega de 
documentação. 

art. 3º - a Fundação de Saúde pública de São Sebastião – FSpSS esclarece que o 
candidato  que não atender a presente convocação, dentro dos prazos determinados 
será  automaticamente eLiminaDo do proCeSSo De reCrUtamento e 
SeLeÇÃo emerGenCiaL.

art. 4º - os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão orientados e 
resolvidos pela Fundação de Saúde pública de São Sebastião – FSpSS. 

São Sebastião, 15 de julho de 2016.

antonio CarLoS niSoLi pereira Da SiLVa
Diretor presidente - Fundação de Saúde pública de São Sebastião

FUnDaÇÃo De SaÚDe 
pÚBLiCa De SÃo SeBaStiÃo

eDitaL De ConVoCaÇÃo 85 
ConCUrSo pÚBLiCo 01/2014

o Diretor presidente da FUnDaÇÃo De SaÚDe pÚBLiCa De SÃo SeBaS-
tiÃo, no uso de suas atribuições estatutárias, e considerando o resultado Final e 
Classificação dos aprovados no Concurso público aberto pelo eDitaL De Con-
CUrSo pÚBLiCo FSpSS nº 01/2014, de 17 de aBriL De 2014, publicado em 
17.04.2014, bem como os editais de Classificação Final e Homologação, publicados 
no site da prefeitura municipal de São Sebastião e SH Dias Consultoria, 

reSoLVe:

art. 1º - Convocar os candidatos aprovados para o emprego público, para ser lotado 
na Fundação de Saúde pública de São Sebastião, município de São Sebastião, con-
forme anexo i: 

art. 2º - o candidato convocado neste ato deverá comparecer no endereço: rua 
prefeito mansueto pierotti, 391, 2º piso, - Centro, entre os dias 18 (segunda-feira) 
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de julho de 2016 e 21 (quinta-feira) de julho de 2016, das 09:00 às 16:00, impreteri-
velmente, para a entrega dos seguintes documentos: 

Cópia autenticada:

a) Carteira de identidade – rG 
b) Diploma Universitário e certificado de especialização da área que concorre ou 
Certificado de conclusão escolar (em conformidade com os critérios exigidos no 
edital de abertura para cada cargo)
c) Carteira de identidade profissional 

original:

d) Carteira de trabalho e previdência Social 

Cópia simples:

e) CpF 
f ) piS/paSep 
g) Certificado de reservista (obrigatório para o sexo masculino) 
h) titulo de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação 
i) Certidão de casamento 
j) Cartão de vacina do candidato 
k) Certidão de nascimento dos filhos com idade até 14 (catorze) anos 
l) Cartão de vacina dos filhos com idade até 14 (catorze) anos
m) Comprovante da anuidade de 2016 do conselho de classe (CremeSp, Coren, 
CroSp etc..)
n) Comprovante de residência (conta telefone, extrato de cartão crédito ou bancário 
do mês  vigente, contendo a data de emissão do correio do mês atual ou anterior) 
o) Comprovante de Conta Bancária – com número da agência e conta corrente 
(xerox da  face do cartão) 
p) Currículo atualizado 
q) 2 (duas) fotos 3x4 coloridas e atual 
r) antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do poupatempo, conf. 
item h do edital de  abertura deste concurso 
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo poder Judiciário, conf. 
item h  do edital de abertura deste concurso ou protocolo de solicitação 
t) preencher o anexo ii a ser entregue juntamente com a documentação. 

§ 1º - em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a entrega dos 
documentos poderá ser feita, na mesma data, local e horário, por procurador, mu-
nido de instrumento de procuração particular com firma reconhecida com poderes 
específicos para o presente ato. 

§ 2º – o não comparecimento do candidato, ou procurador devidamente habilitado, 
no local, data e horário indicados, será considerada desistência do concurso, legiti-
mando a convocação de outro candidato observada a ordem de classificação. 

art. 3º - apenas realizarão os exames admissionais os candidatos que estiverem de 
posse da Guia de Solicitação de exames, a qual será concedida no ato de entrega de 
documentação. 

art. 4º - a Fundação de Saúde pública de São Sebastião – FSpSS esclarece que o 
candidato  que não atender a presente convocação, dentro dos prazos determinados 
será  automaticamente eLiminaDo do concurso.

art. 5º - os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão orientados e 
resolvidos pela Fundação de Saúde pública de São Sebastião – FSpSS. 

São Sebastião, 15 de julho de 2016.

antonio CarLoS niSoLi pereira Da SiLVa
Diretor presidente - Fundação de Saúde pública de São Sebastião

aneXo i 

auxiliar administrativo
91 maa 506654 GUStaVo Ferreira GomeS
 

aneXo i i

termo De eXiStÊnCia oU aUSÊnCia De anteCeDenteS e penaLi-
DaDeS
(exigência prevista no item “h” do edital 01 do Concurso público da FSpSS-Funda-
ção de Saúde pública de São Sebastião).

iDentiFiCaÇÃo
nome:____________________________________________________
_____________________
Documento de identidade: ______________________________________
_____________________
Cargo:_________________________   inscrição Concurso nº: __________  
Classificação: _____ ° lugar .
o (a) candidato (a) acima identificado (a):
(    ) D e C L a r a, para todos os efeitos legais, não haver sofrido, no exercício 
profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de advertência, 
multa, suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da 
esfera federal, estadual, distrital ou municipal.
(     ) D e C L a r a, para todos os efeitos legais, que ainDa reSponDe...
(     ) D e C L a r a, para todos os efeitos legais, que JÁ reSponDeU...
... a processo no exercício profissional ou de qualquer função pública, conforme 
discriminado a seguir:
processo: (     ) administrativo (     ) Disciplinar
esfera: (     ) Federal (     ) estadual (     ) Distrital (     ) municipal
penalidade:_______________________________
andamento:_______________________________
_______________________________________

(   ) DeCLara não ter sido condenado (a) em processo civil em qualquer estado 
da Federação na qual teria como parte lesada a aDminiStraÇÃo pÚBLiCa.
(  ) DeCLara ter sido condenado (a) em processo cível, com sentença tran-
sitada em julgado em ___/_____/_____, no tribunal de Justiça do estado 
_______________________________, no qual teria como parte lesada 
a aDminiStraÇÃo pÚBLiCa, com seguinte teor (podendo ser resumi-
do):______________________
_______________________________________.
(     ) DeCLara não ter sido condenado (a) em processo criminal em qualquer 
estado da Federação.
(  ) DeCLara ter sido condenado (a) em processo criminal, com sentença 
transitada em julgado em ___/_____/_____, no tribunal de Justiça do estado 
___________________________, com seguinte teor (podendo ser resumido):
_______________________________________
_______________________________________.
(  ) DeCLara ter sido condenado (a) em processo penal com senten-
ça transitada em ___/_____/_____, no tribunal de Justiça do esta-
do_______________________________, relativo a CrimeS Contra 
a aDminiStraÇÃo pÚBLiCa, com seguinte teor (podendo ser resumi-
do):___________________________
_______________________________________.

D e C L a r a entregar neste ato a ficha de antecedentes criminais exigida no edital 
de chamamento nº 01/2014, bem como ter ciência de que deverá entregar certidão 
de distribuição cível no prazo de 30 dias, como forma de cumprimento das normas 
editalícias.
D e C L a r a, ainda, ter ciência de que a falta de veracidade das informações ora 
prestadas poderá acarretar a eliminação do concurso, sem prejuízo da responsabili-
dade penal pela prática do delito de falsidade ideológica, previsto no Código penal 
Brasileiro.

São Sebastião, _____/_____/______.

______________________ (assinatura do candidato)

testemunhas:
_______________________________________
assinatura e matrícula do Servidor público

_______________________________________
 assinatura e matrícula do Servidor público

FUnDaÇÃo De SaÚDe 
pÚBLiCa De SÃo SeBaStiÃo

eDitaL De prorroGaÇÃo 

proCeSSo De reCrUtamento e SeLeÇÃo emerGenCiaL nº 06/2016

o Diretor presidente da FUnDaÇÃo De SaÚDe pÚBLiCa De SÃo SeBaS-
tiÃo, no uso de suas atribuições estatutárias, informa que por não ter havido can-
didatos inscritos com os requisitos mínimos no processo de recrutamento e Seleção 
emergencial nº 06/2016 nos períodos divulgados no edital de abertura publicado 
em 04 de julho de 2016, ficam prorrogados os prazos do item 1.1, conforme segue, 
seguindo inalterados os demais itens do edital de abertura: 

  1.1) as etapas do processo Seletivo serão assim realizadas:

Fase Data e horário previstos Local

entrega dos seguintes documentos
1) Curriculum digitado;
2) Comprovante de escolaridade;
3) Comprovante de registro no Conse-
lho de Classe da categoria;
4) Comprovante da anuidade de 2016;
5) Comprovante de tempo de 
experiência (Carteira de trabalho / 
Contrato);
6) Comprovante de endereço.
obs. para os itens 2, 3, 4, 5 e 6, apre-
sentar cópia e original para conferência 
ou cópia autenticada

05 de julho de 2016 a 22 
de julho de 2016, das 9h 
às 12h e das 13h às 16h.

Fundação de Saúde públi-
ca de São Sebastião

r. pref. mansueto pierotti, 
391 – 2º piso – Cen-

tro – São Sebastião/Sp. 
a/C Departamento de 

recursos Humanos.

avaliação dos candidatos e critério de 
desempate
os candidatos serão avaliados pela do-
cumentação apresentada, ficando esta-
belecido como critérios de classificação 
e desempate, nesta ordem:
1) maior tempo de experiência no car-
go,  comprovada em Carteira de traba-
lho ou contrato;
2) maior proximidade da residência 
com a Unidade de Saúde a ser lotada, 
3) candidato (a) de maior idade.

25/07/2016 Diretoria administrativo 
Financeira

publicação do resultado no site da pre-
feitura municipal de São Sebastião 27/07/2016 Site: www.saosebastiao.

sp.gov.br

Convocação para entrega de documenta-
ção descrita no item 2
os candidatos selecionados serão convo-
cados através do site da prefeitura muni-
cipal de São Sebastião

28/07/2016 Site: www.saosebastiao.
sp.gov.br

início das atividades imediato

Departamento administra-
tivo Financeiro – Sede da 
Fundação de Saúde pública 
de São Sebastião

São Sebastião, 15 de julho de 2016.

antonio CarLoS niSoLi pereira Da SiLVa
Diretor presidente - Fundação de Saúde pública de São Sebastião

D e C r e t o nº  6565/2016
“Dispõe sobre suplementação e Dotações orçamentárias, conforme  Lei 
2359/2015”

ernane BiLotte primaZZi, prefeito municipal de São Sebastião, no uso de 
suas atribuições legais,

ConSiDeranDo a necessidade de ajustes orçamentários para a melhor adequa-
ção das ações de Governo;

D e C r e t a:

artigo 1º- Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias, conforme 
artigo 7º inciso i da Lei 2359/2015, de 26/11/2015 no valor de  r$ 9.279.500,00                                
(nove milhões, duzentos e setenta e nove mil e quinhentos reais);

nº Órgão Departamento econômica Funcional  ação Suplementar 

22 02.01 Sec. assuntos 
Jur. Div. Subord. 3.3.90.91.00 03.122.7003 2.263 94.000,00

319 06.03 Depto 
administrativo 3.3.90.39.00 04.122.7001 2.329 3.150.000,00

30617 06.03 Depto 
administrativo 3.3.90.46.00 04.122.7001 2.329 690.000,00

32139 08.02 Depto de pesca e 
abastecimento 4.4.90.51.00 20.605.6005 1.109 20.000,00

473 09.01 Depto 
administrativo 3.3.90.39.00 12.122.2007 2.077 150.000,00

483 09.01 Depto 
administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.041 800.000,00

498 09.01 Depto 
administrativo 3.1.90.13.00 12.365.2002 2.050 70.000,00

502 09.01 Depto 
administrativo 3.3.90.39.00 12.365.2002 2.050 400.000,00

504 09.01 Depto 
administrativo 3.3.90.39.00 12.365.2002 2.054 75.000,00

28188 09.01 Depto 
administrativo 3.3.90.39.00 12.361.2001 2.046 558.000,00

29079 09.03 Depto de 
planejamento 3.3.90.93.00 12.364.2005 2.068 12.000,00

539 09.03 Depto de 
planejamento 4.490.39.00 12.361.2001 1.005 650.000,00

555 09.03 Depto de 
planejamento 4.4.90.52.00 12.361.2001 2.041 800.000,00

687 11.01 Depto de adm. e 
Controle 3.1.90.05.00 10.122.1009 2.039 10.000,00

725 11.02 Depto de Coord. 
Das Unid. Saúde 3.3.90.30.00 10.301.1001 2.316 25.000,00

32061 11.02 Depto de Coord. 
Das Unid. Saúde 3.3.90.30.00 10.301.1001 2.316 30.000,00

17170 11.02 Depto de Coord. 
Das Unid. Saúde 4.4.90.52.00 10.301.1001 2.316 60.000,00

757 11.02 Depto de Coord. 
Das Unid. Saúde 4.4.90.52.00 10.302.1003 2.014 210.000,00

28987 11.02 Depto de Coord. 
Das Unid. Saúde 3.1.90.11.00 10.301.1001 2.317 895.000,00

29929 11.02 Depto de Coord. 
Das Unid. Saúde 3.1.91.13.00 10.301.1001 2.317 50.000,00

29931 11.02 Depto de Coord. 
Das Unid. Saúde 3.1.90.13.00 10.301.1001 2.317 15.000,00

810 12.01 Depto de Cultura 3.3.90.36.00 13.392.3002 2.090 400.000,00

29328 14.01 Sec. adm. reg. e 
Div. Subord. 3.3.90.39.00 15.122.5010 2.359 38.000,00

959 15.01 Secr. Segurança. 
e Div. Subord. 3.3.90.30.00 06.181.8003 2.268 77.500,00

totaL r$    
9.279.500,00

artigo 3º-  Ficam transpostas as dotações orçamentárias do mesmo Órgão estabele-
cida pelo artigo 8º,  da Lei 2229/2012, conforme abaixo descrito:

nº Órgão  econômica Funcional  ação  transpor 
de

 transpor 
para

21 02.01
Sec. 

assuntos Jur. 
Div. Subord.

3.3.90.46.00 03.122.7003 2.263 6.000,00

22 02.01
Sec. 

assuntos Jur.
 Div. Subord.

3.3.90.91.00 03.122.7003 2.263 6.000,00
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29807 08.02
Depto de 

pesca e 
bastecimento

3.3.90.30.00 20.605.6005 1.109 6.000,00

32139 08.02
Depto de 

pesca e 
bastecimento

4.4.90.51.00 20.605.6005 1.109 6.000,00

631 09.04 FUnDeB 3.1.90.11.00 12.365.2002 2.050 30.000,00

630 09.04 FUnDeB 3.1.90.11.00 12.365.2002 2.050 30.000,00

631 09.04 FUnDeB 3.1.90.11.00 12.365.2002 2.050 120.000,00

634 09.04 FUnDeB 3.1.91.13.00 12.365.2002 2.050 120.000,00

30553 10.03
Depto de 

Lazer e 
recreação

4.4.90.51.00 27.812.3007 1.028 550.000,00

680 10.03
Depto de 

Lazer e 
recreação

4.4.90.51.00 27.812.3007 1.028 550.000,00

32064 11.02
Depto de 

Coord. Unid. 
Saúde

3.3.90.30.00 10.301.1001 2.317 105.000,00

28987 11.02
Depto de 

Coord. Das 
Unid. Saúde

3.1.90.11.00 10.301.1001 2.317 105.000,00

r$  
817.000,00       

r$ 
817.000,00

artigo 4º- Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias, da Fundação 
de Saúde pública de São Sebastião, conforme artigo 7º inciso i  da Lei 2359/2015, de 
26/11/2015 no valor de  r$ 70.000,00 (setenta mil reais);

nº Órgão Departamento econômica Funcional  ação Suplementar 

30932 01.01

Fundação 
de Saúde 

pública de São 
Sebastião

3.3.90.39.00 10.301.1001 2.316 70.000,00

30944 01.01

Fundação 
de Saúde 

pública de São 
Sebastião

3.3.90.39.00 10.301.1001 2.316 70.000,00

totaL r$       
140.000,00

artigo 5º- os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, serão os 
provenientes de anulação total ou parcial das seguintes dotações orçamentárias, no valor 
de  r$ 70.000,00 (setenta mil reais);

nº Órgão Departamento econômica Funcional ação  anular 

30928 01.01

Fundação 
de Saúde 

pública de São 
Sebastião

3.1.90.11.00 10.301.1001 2.316 70.000,00

30945 01.02

Fundação 
de Saúde 

pública de São 
Sebastião

3.3.90.46.00 10.301.1001 2.316 70.000,00

totaL r$      
140.000,00

artigo 6º - este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião,   27 de junho de 2016.

ernane BiLoTTe primaZZi
prefeito

registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
SeFaZ/nsa

D e C r e t o - nº  6578/2016
“Dispõe sobre anulação de projeto arquitetônico e alvará de habite-se”.

ernane BiLoTTe primaZZi, prefeito municipal de São Sebastião, no uso de suas 
atribuições legais e considerando  a solicitação contida no ofício  de 5 de fevereiro do 
corrente ano,  firmado pelo  meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível local,  extraído 
dos autos da ação civil pública que o ministério público do estado de São paulo moveu a 
robespierre Lucchetti Júnior, - processo nº 0004998-16.2011.8.26.0587  -   lastreado  no 
v. acórdão proferido no e.  tribunal de Justiça do estado de São paulo, na apelação cível  
nº 0004998-16.2011.8.26.0587,  

D e C r e t a:

artigo 1º- Ficam anulados os atos administrativos de aprovação do projeto arquitetônico 
bem como do correspondente alvará de “habite-se” nº 102/2008,  concedidos  a  robes-
piere Lucchesi Júnior,  objeto   do processo administrativo nº 4.542/01.

artigo 2º- a Secretaria das administrações regionais ficará encarregada de planejar e 
proceder à demolição contida na decisão judicial. 

artigo 3º- este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e revoga as disposi-
ções em contrário.   

São Sebastião,     15    de julho de 2016.

ernane BiLLote primaZZi
prefeito

registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra.
SaJUr/nsa

preFeitURA Do mUniCÍpio De SÃo SeBaStiÃo
eDitaL De aBertURA De inSCriÇÕeS - Cip - nº 03/2016

a preFeitURA mUniCipaL De SÃo SeBaStiÃo, estado de São paulo, por inter-
médio do Centro integrado profissionalizante (Cip), vinculada a Secretaria municipal 
da educação (SeDUC,em convenio com o Senai, nos termos da legislação vigente, 
torna pública a abertura de inscrições ao processo Seletivo objetivando o preenchimento 
das vagas para o Curso de inFormÁtiCa BÁSiCa com carga horária de 80 horas. 

inStrUÇÕeS eSpeCiaiS

1 - DaS DiSpoSiÇÕeS preLiminareS
1.1 o processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas existentes, distribuídas em 
turmas com no mínimo 16 alunos, em período noturno e diurno.
1.2 São condições prévias para a inscrição no processo Seletivo: 
1.2.1 ser brasileiro ou gozar das prerrogativas dos Decretos nº 70.391/72 e 70.436/72;
1.2.2 ser residente no município de São Sebastião;
1.2.3 ter a idade exigida em cada curso, conforme indicado no quadro abaixo:

CUrSo iDaDe mÍnima eXiGiDa

inFormÁtiCa BÁSiCa ter no mÍnimo 14 anoS 
CompLetoS

1.2.4 ter a formação mínima exigida em cada curso, conforme indicado no quadro 
abaixo:

CUrSo iDaDe mÍnima eXiGiDa

inFormÁtiCa BÁSiCa enSino FUnDamentaL ii - 7º ano 
CompLeto (antiga 6ª série) 

1.2.5 no ato da inscrição apresentar os originais dos documentos: rG, CpF, Compro-
Vante De reSiDÊnCia e eSCoLariDaDe.

2 – inSCriÇÕeS

2.1 a inscrição será efetuada, pessoalmente pelo interessado. em caso de menor de 18 
anos, pelo responsável legal, nos dias 03 de agosto de 2016 e dia 04 de agosto de 2016, 
das 09h às 17h, no Centro profissionalizante (Cip), de São Sebastião, localizada na rua 
antonio pereira da Silva, nº 56, topolândia, São Sebastião.

2.2 a inscrição implica no conhecimento e aceitação expressa de todo o disposto neste 
edital, bem como:
2.2.1 Conhecer, entender, aceitar e submeter-se às condições estabelecidas neste edital, 
das quais não poderá alegar desconhecimento.
2.2.2 a apresentação dos documentos comprobatórios, e suas respectivas cópias, das 
condições exigidas no item anterior serão feita por ocasião da matrícula. 
2.3 a não apresentação da referida documentação é fator de cancelamento de todos os 
efeitos da inscrição.
2.4 não serão aceitas inscrições fora do período mencionado acima. Verificado, a qual-
quer tempo, o recebimento destas e que não atenda a todos os requisitos fixados, será a 
mesma cancelada.
2.5 as informações prestadas na inscrição são de inteira responsabilidade do candida-
to, cabendo a Comissão especial de Seleção do Centro integrado profissionalizante o 
direito de excluir do processo Seletivo aquele que preenchê-la com dados incorretos, 
bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente.
2.6 não serão aceitos pedidos para alteração de dados relatados, implicando no desliga-
mento do certame.
2.7 não serão aceitas inscrições por via postal, eletrônicas, condicionais ou extemporâne-
as ou por qualquer outra via que não as especificadas neste edital.
2.8 não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao 
estabelecido neste edital.
2.9 nos termos do que dispõe a legislação pertinente, 5% (cinco por cento) das vagas 
existentes serão destinadas a pessoas com necessidades especiais.
2.10 para cálculo do número de vagas serão desprezadas as frações inferiores a 0,5 (cinco 
décimos), respeitando-se o critério de aproximação para o número inteiro subseqüente, 
das frações iguais ou superiores a 0,5 (cinco décimos).
2.11 Serão considerados pessoas com necessidades especiais aqueles que se enquadra-
rem nas categorias discriminadas nos art. 4º do Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/99.
2.12 não serão consideradas como deficiência, os distúrbios passíveis de correção.
2.13 o candidato com necessidades especiais que, na ocasião de sua inscrição, não decla-
rar essa condição, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.

3 - Da SeLeÇÃo e LiStaGem FinaL

3.1 Serão divulgadas duas listas com os candidatos selecionados, sendo uma geral (todos 
os candidatos) e outra especial (pessoas com necessidades especiais). 
3.2 não ocorrendo o preenchimento de candidatos para as vagas reservadas a pessoas 
com necessidades especiais, essas serão preenchidas pelos demais candidatos.
3.3 a listagem geral (todos os candidatos) e outra especial (pessoas com necessidades 
especiais) serão publicadas no site www.saosebastiao.sp.gov.br, e na sede do Centro 
integrado profissionalizante - Cip, localizada a rua antonio pereira da Silva, nº 56, 
topolândia, São Sebastião/Sp.

3.4 os critérios para fins classificatórios serão os seguintes:
3.4.1 estar entre os primeiros inscritos conforme a ordem de inscrição constante do 
protocolo de atendimento.
3.4.2 ter a idade e a escolaridade mínima exigida por cada curso
3.4.3 Ser residente no município de São Sebastião – Sp.
3.4.4 todos os critérios supracitados serão objetos de investigação e comprovação, sob 
pena de exclusão do candidato em verificação contrária aos dados apresentados no ato da 
efetivação de sua matrícula.

4 - DoS reCUrSoS

4.1 o candidato poderá interpor recurso, a saber:
4.1.1 referente ao edital de abertura do processo seletivo;
4.1.2 referente ao indeferimento de inscrição;
4.2 todos os recursos deverão ser interpostos até 02 (dois) dias úteis após a publicação 
que lhe deu causa.
4.2.1 referente a incorreções ou irregularidades constatadas na execução do processo 
seletivo, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da ocorrência das mesmas.
4.3 os recursos apresentados, deverão ser fundamentados em legislação vigente e nos 
termos das propostas do edital e serão protocolados no Centro integrado profissionali-
zante (Cip) dirigidos à Comissão especial de Seleção do Centro integrado profissionali-
zante designada para a realização do processo Seletivo.

4.4 não se conhecerão os recursos que não tenham fundamentação do pedido e sua 
justificativa.
4.5 em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos.

5 – DaS DiSpoSiÇÕeS FinaiS

5.1 Caberá à Comissão especial de Seleção do Centro integrado profissionalizante 
(Cip), a responsabilidade pela triagem prévia, definição de critérios classificatórios, 
apreciação e julgamento dos recursos e elaboração das listagens finais.
5.2 os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância 
que será mencionada em edital ou aviso a se publicar, sendo do candidato, a responsabi-
lidade de acompanhar os informativos e demais orientações de seu exclusivo interesse no 
site www.saosebastiao.sp.gov.br.

São Sebastião, 14 de julho de 2016

maria ZeneiDe nUneS Da SiLVa moRAeS
Secretaria De educação
prefeitura municipal De São Sebastião

preFeitURA De SÃo SeBaStiÃo, Departamento De SUprimentoS
extrato do 01º termo aditivo ao Contrato administrativo – 2015SeHaB098 – proces-
so n.º 61.057/15.
Contratada: mmB Comercial e Construtora Ltda. – me.
Contratante: município de São Sebastião.
objeto: acréscimo de serviço ao contrato original.
Valor: r$ 90.443,40 (noventa mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta centa-
vos).
modalidade: tp n.º 002/15
Data: 24.06.2016
assinam: ernane Bilotte primazzi pelo município e Felicio marmo neto pela contratada.

extrato do 06º termo aditivo ao Contrato administrativo –2012SeSaU061 – processo 
n.º 60.974/12.
Contratada: itapema Laboratório de analises Clinicas Ltda.
Contratante: município de São Sebastião.
objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Cláusula do Contrato original.
prazo: 08 (oito) meses.
Valor: r$ 1.884.200,41 (um milhão, oitocentos e oitenta e quatro mil, duzentos reais e 
quarenta e um centavos).
modalidade: DJ nº 010/12
Data: 13.06.2016.
assinam: ernane Bilotte primazzi pelo município e José euclides de moraes pela con-
tratada.

extrato do 03º termo aditivo ao Contrato administrativo –2013SeDUC033 – processo 
n.º 60.611/13.
Contratada: milclean Comércio e Serviços Ltda.
Contratante: município de São Sebastião.
objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Cláusula do Contrato original.
prazo: 12 (doze) meses.
Valor: r$ 6.265.990,55 (seis milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e 
noventa reais e cinquenta e cinco centavos).
modalidade: pp nº 013/13
Data: 06.06.2016.
assinam: ernane Bilotte primazzi pelo município e otávio alves Correa Filho pela 
contratada

extrato do 03º termo aditivo ao Contrato administrativo –2014SeSaU085– processo 
n.º61.824/15.
Contratada: Volpp Construtora e transportes LtDa. 
Contratante: município de São Sebastião.
objeto: a prorrogação do prazo de vigência e o acréscimo de quantidades ao Contrato 
original. 
Valor: r$ 64.118,24 (sessenta e quatro mil, cento e dezoito reais e vinte e quatro centa-
vos).
modalidade: tp n.º 009/14.
Data: 14.06.2016.
assinam: ernane Bilotte primazzi pelo município e adriano Cesar pereira pela contra-
tada.

extrato do 02º termo aditivo ao Contrato administrativo –2014SeSaU085– processo 
n.º60.824/15.
Contratada: Volpp Construtora e transportes LtDa. 
Contratante: município de São Sebastião.
objeto: retificação da Cláusula Sétima – Da ConSiGnaÇÃo orÇamentÁria.
modalidade: tp n.º 009/14.
Data: 15.04.2016.
assinam: ernane Bilotte primazzi pelo município e adriano Cesar pereira pela contra-
tada.

extrato do 02º termo aditivo ao Contrato administrativo –2016SeDUC024– processo 
n.º60.137/16.
Contratada: Zap inD. Com. De eQUipamentoS paRA ConStrUÇÃo LtDa.. 
Contratante: município de São Sebastião.
objeto: prorrogação do prazo de vigência do Contrato original.
modalidade: DJ n.º 001/16.
Data: 09.06.2016.
assinam: ernane Bilotte primazzi pelo município e José roberto macedo pela contra-
tada.

CamaRA mUniCipaL De SÃo SeBaStiÃo
aViSo De LiCitaÇÃo
eDitaL De preGÃo preSenCiaL n.º 003/16
proCeSSo aDminiStRAtiVo n.º 605/2016.
oBJeto: ContRAtaÇÃo De empreSa eSpeCiaLiZaDa em preStaÇÃo De 
aSSiStenCia De pLano oDontoLoGiCo paRA oS SerViDoreS atiVoS 
Da CamaRA mUniCipaL De SÃo SeBaStiÃo.  
tipo: menor preÇo.
Data Da reaLiZaÇÃo: 29/07/2016 
Data e HoRArio paRA apreSentaÇÃo DoS enVeLopeS DoCUmentoS 
e propoStaS: 10:00 HoRAS
enDereÇo paRA oBtenÇÃo Do eDitaL:  pRAÇa antonio arGino, n.º 
84- Bairro Centro- SÃo SeBaStiÃo/Sp.
Departamento De aSSUntoS Da aDminiStRAÇÃo
o eDitaL eStaRA DiSponiVeL GRAtUitamente no Sitio Da CamaRA 
mUniCipaL www.camarasaosebastiao.com.br e paRA ConSULta no Departa-
mento De aSSUntoS Da aDminiStRAÇÃo
SÃo SeBaStiÃo, 14 De JULHo De 2016.
LUiZ antonio De Santana BarroSo
preSiDente Da CamaRA mUniCipaL De SÃo SeBaStiÃo
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Secretaria da Saúde 
Munic íp ío de São Seba Stião

unidade de 
Saúde cneS teL FiXo endereÇo

eacS BoRAcÉIa 2765764 3867-6109 aLameDa penÁpoLiS S/nº

USF BareQUeÇaBa 2766124 3862-7077
roDoVia manoeL 

HipoLLYto Do reGo, 610

USF BarRA Do SaHy 2766132 3863-7127 rUa manoeL taVareS, 10

USF BarRA Do Una 2765756 3867-1331 rUa oLinDa, 75

USF camBUrI 2765772 3865-4121/ 3069 rUa tiJUCa nº10

USF canto Do mar 3425274 3861-2139 rUa Cirene, 285

USF centro 2765780 3892-4331
rUa armanDo SaLLeS De 

oLiVeiRA , 251

USF JaRAgUÁ 2765802 3861-1838
aV Dario Leite CarriGio 

nº2581

USF JUQUeÍ I 2765810 3863-3084 / 3052 
roD. rio SantoS Km 178 

nº 900

USF JUQUeÍ II 7470134 3863-3084 / 3052 
roD. rio SantoS Km 178 

nº900

USF mareSIaS I USF 
mareSIaS II

2765896 3865-6605
rUa SeBaStiÃo romÃo 

CeSar, 750

USF mareSIaS I

USF pontal Da crUZ 2765829 3892-4337
rUa VereaDor JoÃo 

orLanDo De CarVaLHo, 
200

UnIDaDe 
IntermeDIarIa Da 

enSeaDa
2765853 3861-1100

rUa maXimiLiano DoS 
SantoS, 38

almoXarIFaDo SeSaU 7083629 3893-1350 rUa minaS GeRAiS , 56

centro De atenÇÃo 
pSIcoSSocIal alcool 

e DrogaS - capS aD
7143486 3892-5939/ 3892-5936

centro De atenÇÃo 
pSIcoSSocIal - capS I

2766043 3892-3470 r. itaU, 294

centro De 
eSpecIalIDaDeS 

oDontolÓgIcaS -  ceo 
II

2766086
rUa antonio pereiRA 

Da SiLVa, 280 - 1° anDar - 
SaLaS
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centro mUnIcIpal De 
InFectologIa  - cemIn 

8003815 3891-4989
rUa antonio pereiRA 

Da SiLVa, 280 - 1° anDar - 
SaLaS

centro De 
reaBIlItaÇÃo 

mUnIcIpal 
2766051 3891-4910

rUa antonio pereiRA 
Da SiLVa, 280 - 1° anDar - 

SaLaS

“centro De SaÚDe  
Da topolÂnDIa - 

“”JoSIane pereIRA De 
JeSUS”””

2765861 3891-4900
rUa antonio pereiRA 

Da SiLVa, 280 - 1° anDar - 
SaLaS

“centro De SaÚDe De 
BoIÇUcanga - “”Dr 

arno SenS”””
2765888 3865-4103

eStRADa Do CaSCaLHo, 
260

“centro De SaÚDe 
II- “”Dr carloS  

alBerto camaRA leal 
olIVeIRA”

2086824 3892-6044/
rUa CapitÇÃo LUiZ 

SoareS, 550

“centro De SaÚDe 
morro Do aBrIgo “” 
Dr antonIo carloS 

BRAga”””

2765918 3862-1812
r. BernarDo CarDim 

neto, 34

HoSpItal De clÍnIcaS 
De SÃo SeBaStIÃo

2765934 3891-4000 r. Cap. LUiS SoareS, 500

pronto atenDImento 
De BoIÇUcanga

2766116 aV. WaLKir VerGani, 1050

SamU 192 - centRAl 
regUlaDoRA  SÃo 

SeBaStIÃo
6933580

VIgIlÂncIa 
epIDemIolÓgIca De 

SÃo SeBaStIÃo
7776276 3891-3406

rUa preFeito manSUeTTo 
pieroTTi, 381 - 1° anDar 

Centro

SecretarIa Da SaÚDe 6781675 3891-3401
rUa preFeito manSUeTTo 

pieroTTi, 381 - 1° anDar 
Centro
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preFeitura de São SebaStião eStância baLnearia –  
eStado de São pauLo

Secretaria Munic ipaL da educaÇão

LiStaS de teLeFoneS

unidade endereÇo teLeFone reSponSÁVeL

CreCHe DiVa 
BernarDino

rUa perSeiS, 181 - Canto 
Do mar

3861-1198 / 3861-1528
iZaBeL CriStina Da CoSta 

p. SanCHeS aGUiLeRA

e.m.e.i. mUnDo 
enCantaDo

rUa naiS, 201 - Canto Do 
mar

3861-1477 / 3861-0223
maria apareCiDa Do 

Carmo Sampaio

e.m. Joana aLVeS DoS 
reiS

rUa Do parQUe, 30 - 
Canto Do mar

3861-1302 / 3861-2828 
3861-0226 / 3861-2828

CeLma FerreiRA/mª 
tereSa SaLeS

CreCHe maria 
LeonarDa Da CoSta

rUa VarGinHa, 3, - 
enSeaDa

3861-1342 / 3861-0275
paLmiRA CaStiLHo DoS 

SantoS

e.m. SoLanGe De paULa/
e.m.e.i. pÔnei aZUL

rUa Lorena, 33 - enSeaDa
3861-3040 / 3861-1785 / 

3861-0212
aDriane CriStina 

FernanDeS CaSeLLato

e.m. proFª. CYntHia 
CLiQUet LUCiano

rUa CaStro aLVeS, S/n° - 
enSeaDa

3861-2617 CarLa anDreSa CoSta

e.m. proFª. maria 
aLiCe RAnGeL/e.m.e.i. 
eLeFante CoLoriDo

rUa VaLDomiro peiXoto 
De oLiVeiRA, 53 - JaRAGUÁ

3861-1192 / 3861-2237 / 
3861-0228

rita pinHeiro

e.m.e.i. LUCiana Da 
SiLVeiRA GonÇaLVeS 

“CHapeUZinHo 
VermeLHo”

rUa martinS Do VaL, 230 - 
SÃo FRAnCiSCo

3862-1814 / 3862-4209
rita De CaSSia ianni 

roCHa

CreCHe Dona 
LaUrinDa/e.m.e.i. trÊS 

porQUinHoS

tRAVeSSa BatUÍRA, 29 - 
morro Do aBriGo

3862-0903 / 3862-4278
rita De CaSSia ianni 

roCHa

e.m.e.i. pinGo De Gente
aVeniDa BernarDo 
CarDim neto, 227 - 
morro Do aBriGo

3862-1294 / 3862-4277
rita De CaSSia ianni 

roCHa

e.m. proF. WaLFriDo 
maCieL monteiro

rUa GUaRAtinGUetÁ, 36 - 
morro Do aBriGo

3862-1019 / 3862-2116 / 
3862-4280

ViniCiUS BeLaTTo

CreCHe SemÍRAmiS 
taVoLaro paSSoS

rUa Santa eDWiGeS, 13 - 
pontaL Da CrUZ

3892-5721 / 3893-0404
maria tereZa maCHaDo 

SanGiorGi mota

e.m.e.i. proFª. iRAYDeS 
LoBo Vianna Do reGo 

“aLGoDÃo DoCe”

aLameDa Santana, 360 - 
pontaL Da CrUZ

3862-0591 / 3862-4279
maria tereZa maCHaDo 

SanGiorGi mota

e.m. proFª. maria 
FRAnCiSCa Santana De 

moURA taVoLaro

rUa SÃo niCoLaU, 567 - 
pontaL Da CrUZ

3892-1598 / 3892-0357 DioGo Faria ViLHena
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CreCHe SÃo SeBaStiÃo/
e.m.e.i. CatataU

rUa CiDaDe De SantoS, 
176 - Centro

3892-1812 / 3893-2806 / 
3893-0471

mÁrCia VaLÉria DiaS 
naSCimento

e.m.e.i. emÍLia pinDer 
“peteLeCo”

rUa primeiro 
CentenÁrio BaptiSta, 62 

- ViLa amÉLia
3892-5344 / 3893-0531 mireLa RAmoS De JeSUS

e.m. proF. Dr. JoSÉ 
maCHaDo roSa

rUa aGripino JoSÉ Do 
naSCimento, 32 - Centro

3892-2848 / 3892-0385
CarLoS HenriQUe De 

FreitaS

e.m. HenriQUe BoteLHo
rUa ÍtaLo Do 

naSCimento, 366 - porto 
GRAnDe

3892-3857 / 3892-5349
anDrÉia CriStina Do 

reGo

C.e.e.t.e.p.S. (e.t.e.C./
F.a.t.e.C.)

rUa ÍtaLo Do 
naSCimento, 366 - porto 

GRAnDe
3892-1424 / 3892-2577 CÍCero monteiro

CreCHe aDriana 
VaSQUeS FernanDeS/

e.m.e.i. CaSteLo 
enCantaDo

rUa antÔnio pereiRA Da 
SiLVa, 140 - topoLÂnDia

3892-4866 / 3893-0473 renata monteiro

e.m.e.i. tereZa mota 
SantoS “reino Da 

aLeGria”

rUa onoFre SantoS, 770 - 
topoLÂnDia

3892-5493 / 3893-0475
ana  paULa Da SiLVa 

SantoS

e.m. topoLÂnDia
aV. Dr. JoSÉ maCHaDo 

roSa, S/n - topoLÂnDia
3892-5009 / 3892-5519 aiCHe CHaaBan SantoS

e.m. proFª. Verena De 
oLiVeiRA DÓria

rUa onoFre SantoS, 720 - 
topoLÂnDia

3892-2806 / 3892-5015 / 
3892-0268

KÁtia maria FUrtaDo 
Sampaio

e.m. proFª. iRAYDeS LoBo 
Vianna Do reGo

aVeniDa itatinGa, 1.001 - 
itatinGa

3892-5304 / 3892-3106 / 
3893-0474

mÁrCia WoLF

CreCHe meire VaSQUeS 
DoS SantoS/e.m.e.i. 

BeiJa-FLor

rUa antÔnio GeremiaS 
De JeSUS, 138 - itatinGa

3892-5307 / 3893-0472
maria Do Carmo 
SanGiorGi SiLVa

CreCHe meire VaSQUeS 
DoS SantoS aneXoi

rUa antonio pereiRA Da 
SiLVa, 515 - topoLÂnDia

3893-1740
maria Do Carmo 
SanGiorGi SiLVa

e.m. BareQUeÇaBa/
e.m.e.i. emiLY LeVi “arCo-

ÍriS”

aLameDa DoS 
eUCaLÍptoS, S/nº - 

BareQUeÇaBa
3862-7202 / 3862-9239 KeLLY DiniZ

e.m. proFª. LUiZa HeLena 
De BarroS

rUa itatiBa, 600 - 
BareQUeÇaBa

3862-6871 / 3862-6901 / 
3862-9235

marineiDe ap. GoBeTTi 
Leite

e.m. proF. JoÃo GaBrieL 
De Sant’ana/e.m.e.i. 
BoLinHa De SaBÃo

aLameDa JoSÉ menino, 
428 - toQUe-toQUe-

peQUeno
3864-9342 / 3864-6228

renata De anDRADe 
perÃo

e.m.e.i. arLete 
naSCimento moURA 
“peiXinHo DoURADo

rUa Do Forno, 397 - 
mareSiaS

3865-7005 / 3865-5462
rita mÁrCia moRAeS De 

aLmeiDa
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e.m. proFª. eDiLeUSa 
BRASiL SoareS De SoUZa

rUa proJetaDa, 33 - 
mareSiaS

3865-5256 LeDa DoS SantoS

e.m. proF.ª GUiomar 
apareCiDa Da 

ConCeiÇÃo SoUSa

rUa tropiCanGa, 99 - 
BoiÇUCanGa

3865-2400 / 3865-2050 / 
3865-2633 

3865-0270 / 3865-0290

aDriana martinS De 
SoUZa

 
e.m.e.i. GiLmar FUrtaDo 

De oLiVeiRA “aLeGria 
DaS CrianÇaS”

rUa SarGento FeLiSBino, 
200 - BoiÇUCanGa

3865-2633 KetLeY FonSeCa CarDoSo

e.m. proF. antonio LUiZ 
monteiro

eStRADa Do CaSCaLHo, 
1.409 - BoiÇUCanGa

3865-2644
marCeLo De oLiVeiRA  

SoUto

e.m. CamBUri/e.m.e.i. 
Lino marQUeSViCente 

“SementinHa”

rUa oLÍmpio FaUStino, 
155 - CamBUri

3865-2292 / 3865-0268 ana BeatriZ pimenta

e.m. maria Da 
ConCeiÇÃo De DeUS 

SantoS/e.m.e.i. 
CaVaLinHo De paU

aVeniDa tiJUCaS, 1.001 - 
SertÃo Do CamBUri

3865-2408 / 3865-0211 / 
3865.2333

ÉriKA LetÍCia teLeS De 
oLiVeiRA

e.m. HenriQUe taVareS 
De JeSUS/e.m.e.i. SonHo 

De CrianÇa

rUa aDeLino taVareS, 201 
- BarRA Do SaHY

3863-6481 / 3863-7329 / 
3863-9302

Herminia 

e.m.e.i. manoeL 
FerreiRA De matoS 
“BRAnCa De neVe”

rUa BeneDito iZiDoro 
De moRAeS, 671 - JUQUeÍ

3863-1662 / 3863-0252
ana paULa pereiRA 

SiQUeiRA

e.m. proFª nair riBeiro 
De aLmeiDa ( JUQUei)

rUa maria maDaLena 
FaUStino, 870 - JUQUeÍ

3863-1627 / 3863-0216
maria anGÉLiCa De 

anDRADe

e.m. proFª. maria 
VirGÍnia SiLVa/e.m.e.i. 

pirLim-pim-pim

rUa VaLinHoS, 136/rUa 
CRAVinHoS, S/nº - BarRA 

Do Una

3867-2323 / 3867-2113 / 
3867-0209

maria BitenCoUrt aLVeS

e.m. proFª. SeBaStiana 
CoSta BiTTenCoUrt

rUa VaLinHoS, 136 - BarRA 
Do Una

3867-1195 / 3867-1350 Vitor roDriGo Coppi

e.m. ViLma a.De aLmeiDa 
riBaS/e.m.e.i. CarroSSeL

aLameDa maÚa, S/nº - 
BoRACÉia

3867-6227 / 3867-9222 ana LUCia ZaFani

e.m. montÃo Do triGo iLHa montÃo Do triGo

BerÇÁrio Santana i (1 a 
2 anoS)

rUa antÔnio pereiRA Da 
SiLVa, 301 - topoLÂnDia

3892-5030 SanDRA aCoSta

BerÇÁrio Santana ii (0 
a 1 ano)

rUa GeRALDa GarCia De 
Santana, 145 - itatinGa

3892-5318 SanDRA aCoSta

BerÇÁrio amiGo Da 
CrianÇa

aVeniDa BernarDo 
CarDim neto, 315 - 
morro Do aBriGo

3862-3084 aDriana


